
9. a Edição de "Olhares Cruzados sobre Portugal", no Porto e em Lisboa
Conferências -PUBLICO
A nona edição do ciclo de conferên-
cias e debates "Olhares Cruzados
sobre Portugal", organizada pelo
PÚBLICO e pelo Centro Regional
do Porto da Universidade Católica
vai ter a sua primeira sessão no pró-
ximo dia 29, no Porto, dedicada ao
tema "O papel e o peso do Norte no
novo QREN" e vai reunir na mesma
conferência o presidente da Comis-
são de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte, Emídio
Gomes, e Mira Amaral, presidente
do Banco BIC. A moderação desta
sessão estará a cargo de José Men-
des, vice-reitor da Universidade do
Minho.

Em Lisboa, as conferências terão
lugar na Fundação Calouste Gul-
benkian. A primeira será sobre "A

Situação Social em Portugal" e vai
reunir no dia 5 de Fevereiro D. Ma-

nuel Clemente, cardeal-patriarca de

Lisboa, e Pedro Mota Soares, minis-
tro do Emprego, da Solidariedade e

da Segurança Social. A moderação
caberá a Artur Santos Silva, presi-
dente da Fundação Gulbenkian.

A segunda sessão em Lisboa te-
rá o tema das cidades com foco de

atenção. Para as debater, haverá
olhares cruzados dos presidentes
das duas principais câmaras muni-
cipais do país, António Costa e Rui
Moreira. A sessão "As Cidades e o
Desenvolvimento no Futuro" que
terá lugar no dia 12 será moderada
pelo presidente da Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos, António
Barreto.

O ciclo de 2014 dos Olhares Cru-
zados terminará no Porto no dia 19

de Fevereiro com uma conferência/
debate subordinada ao tema "0 Nor-

te, os Media e a Política", que co-
locará lado a lado Augusto Santos
Silva, professor da Faculdade de
Economia da Universidade do Por-
to e Pedro Magalhães, professor
do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa. Esta sessão

terá a moderação de José Alberto
Azeredo Lopes, professor no Centro

Regional do Norte da Universidade
Católica.

Esta 9. a edição Ciclo de Confe-
rências e Debates Olhares Cruzados
contam ainda com o patrocínio da
EDP. Ibersol e da PWC.


